
Reduza peso e aumente seus lucros

®Alcoa  Wheels

®Rodas Alcoa  17,5”



Reduza peso e aumente a rentabilidade de sua operação 
®utilizando rodas de alumínio Alcoa .

®As rodas forjadas de alumínio Alcoa  são 50% mais leves e 
5 vezes mais resistentes quando comparadas as rodas 
fabricadas em aço.

Principais benefícios

Qualidade garantida

Aumento da 
capacidade

produtividade
Realçam a imagem 
do veículo e da 
empresa

estética

Redução do desgaste 
dos pneus, em média, 
de 10%*

vida útil do pneu economia
Economia de 
combustível, em 
média, de 2%*

* Média obtida a partir de testes em veículos em campo

DE GARA IANT
®Todas as rodas Alcoa  

são comercializadas 
com 5 anos de garantia 
sem limite de 
quilometragem.

Garantia de 5 Anos

Saiba mais no nosso site:
www.alcoarodas.com



Principais modelos

Roda 17,5 x 6,00"
Borda Estreita

®Com apenas 12 Kg, a roda forjada de alumínio Alcoa  
na medida 17,5 x 6,00" é indicada para a maioria das 
aplicações em veículos 3/4 e Micro Ônibus. 

Além de proporcionarem uma redução de peso, 
realçam a imagem do veículo e são 5x mais 
resistentes quando comparadas as rodas 
fabricadas em aço.

Roda 17,5 x 6,75" 
Borda Larga
Com capacidade de carga de 2.500 kg, a maior 

®do mercado, a roda forjada de alumínio Alcoa  
na dimensão 17,5 x 6,75" é ideal para aplicações 
que demandam maior capacidade de carga 
para o veículo.  

Especificações técnicas 
®Rodas forjadas de alumínio Alcoa
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Para mais informações, acesse o nosso site:

      facebook.com/alcoarodas
      instagram.com/alcoa_rodas

alcoarodas@howmet.com
      youtube.com/AlcoaRodasdeAlumínio

www.alcoarodas.com.br

CEP 04551-000 - São Paulo - SP
Tel.: 0800 724 7632

Rua Olimpíadas, 205, 4º andar - Itaim Bibi

www.howmet.com

A Howmet Aerospace reserva-se o direito de 
efetuar alterações em qualquer parte deste 
catálogo sem aviso prévio.

®Alcoa  Rodas é uma marca de produto de 
propriedade da Alcoa USA Corporation e 
usada sob licença pela Howmet Aerospace Inc.

©Copyright  2019 Howmet Aerospace Inc.

Utilize o QR Code e tenha um 
atendimento especializado.
O resto é com a gente!


